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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمٍد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
ــَر الْ : "�ــاب قــول هللا تعــالى: -رحمــه هللا تعــالى– قــال اإلمــام المجــدد ــوَن ِ�ــاهللَِّ َغْی َحــقِّ َظــنَّ {َ�ُظنُّ

 {ِ  ].١٥٤[آل عمران:اْلَجاِهِلیَِّة َ�ُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُ�لَُّه هللَِّ
ْوِء} وقوله:  ْوِء َعَلْیِهْم َداِئَرُة السَّ یَن ِ�اهللَِّ َظنَّ السَّ  ] اآل�ة.٦[سورة الفتح:{الظَّانِّ

ــة األ  ــي اآل� ــیم ف ــن الق ــال اب ــه ســبحانه ال ینصــر رســوله، وأن أمــره ق ــر هــذا الظــن �أن ــى: ُفسِّ ول
ر �إنكار الحكمة، و�نكـار  ر �ظنهم أن ما أصابهم لم �كن �قدر هللا وحكمته، فُفسِّ سیضمحل، وُفسِّ
القدر، و�نكار أن ُیتم أمر رسوله، وأن ُ�ظهره على الـدین �لـه، وهـذا هـو ظـن السـوء الـذي ظنـه 

و�نما �ان هذا ظن السوء؛ ألنه ظن غیر مـا یلیـق �ـه  ،سورة (الفتح)المنافقون والمشر�ون في 
سبحانه، وما یلیق �حكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه ُیدیل الباطل علـى الحـق إدالـًة 
مستقرًة �ضمحل معها الحق، أو أنكر أن �كون ما جرى �قضـائه وقـدره، أو أنكـر أن �كـون قـَدره 

 لحمد".لحكمٍة �الغٍة �ستحق علیها ا
ره. ره، أو أنكر أن �كون قدَّ  قدَّ

ره لحكمــٍة �الغـٍة �ســتحق علیهـا الحمــد، بـل زعــم أن ذلـك لمشــیئٍة مجــردة،  "أو أنكـر أن �كــون قـدَّ
 ].٢٧[ص: {َفَوْ�ٌل ِللَِّذیَن َ�َفُروا ِمَن النَّاِر}فذلك ظن الذین �فروا 

�غیرهم، وال �سلم من ذلك إال  وأكثر الناس �ظنون �اهلل ظن السوء فیما �ختص بهم وفیما �فعله
 من عرف هللا وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده.

فلیعتن اللبیب الناصح لنفسـه بهـذا، ولُیتـب إلـى هللا ولیسـتغفره مـن ظنـه بر�ـه ظـن السـوء، ولـو 
ینبغـي أن �كـون �ـذا و�ـذا،  فتشت من فتشت لرأیت عنده تعنًتا على القدر ومالمًة له، وأنه �ان

 وُمستكثر، وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ فمستقلٌّ 
 منهــــا تــــنج مــــن ذي عظیمــــةٍ  فــــإن تــــنجُ 

 
 و�ال فــــــــــــــــــإني ال إخالــــــــــــــــــك ناجیــــــــــــــــــا 

 
 فیه مسائل:

 األولى: تفسیر آ�ة آل عمران.
 الثانیة: تفسیر آ�ة الفتح.

 الثالثة: اإلخبار �أن ذلك أنواٌع ال تحصر.
 عرف نفسه".الرا�عة: أنه ال �سلم من ذلك إال من عرف األسماء والصفات و 
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الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 
 أجمعین، أما �عد...

{َ�ُظنُّوَن ِ�اهللَِّ َغْیـَر اْلَحـقِّ َظـنَّ اْلَجاِهِلیَّـِة "�اب قول هللا تعالى:  :-رحمه هللا تعـالى–فیقول المؤلف 
ِ} َ�ُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمنَ   ]". ١٥٤[آل عمران: اَألْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُ�لَُّه هللَِّ

الظن ما �حتمل النقیض على سبیل الرُّجحان، ما ال �حتمـل النقـیض ] ١٥٤[آل عمران:{َ�ُظنُّوَن} 
، علــمالُ�سـمیه أهـل العلـم: العلـم، وهـو الـذي تكـون نتیجتــه القطـع بنسـبة مائـة �المائـة، هـذا ُ�سـمونه: 

وما �حتمل النقیض وهـو االحتمـال الـراجح ونقیضـه مرجـوح هـذا �كـون هـو: الظـن، والمرجـوح هـو: 
 الوهم، والمساوي هو: الشك.

م أهل العلم ما عنه الذ�ر الُحكمي، ما معنى هذا الكالم؟  هكذا قسَّ
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

ض السیاقات في �الم أهل العلـم، هـو مـا وُ�ؤ�ده �عض النصوص، و�ع ،العلماء هو حقیقًة ُمطابق
 وتنطبق وتندرج فیه النصوص �لها ال. ،مائة �المائة ا�ختلف فیه أحد، لكن �ونه ُملزمً 

فالعلم �ما هو مقتضى �المهـم: أنـه ال ُ�طلـق إال علـى القطـع مـا ال �حتمـل النقـیض، ُ�طلـق أ�ًضـا 
غلبـة الظـن، فهـل نقـول: إن الشـر�عة على غلبة الظـن، فاألحكـام الشـرعیة مبناهـا فـي الغالـب علـى 

وهـو االحتمـال الـراجح؟ ال نسـتطیع أن نقـول هـذا، بـل  ،مبنیة على ظنون علـى حسـب هـذا التقسـیم
و�ن احتمــل النقــیض، لكــن ال نســتطیع أن نقــول: �لهــا ظــن؛ ألنــه  ،إن أحكامهــا علــم محــض �حــت

{ِإنَّ َ�ْعـَض  ،]٣٦[یـونس: ْلَحـقِّ َشـْیًئا}{ِإنَّ الظَّنَّ ال ُ�ْغِني ِمـَن ا�قول لك من �قول بدلیٍل صحیح: 
 .]١٢[الحجرات: الظَّنِّ ِإْثٌم}

 {الَّـِذیَن َ�ُظنُّـوَن َأنَُّهـْم ُمالُقـوا َر�ِِّهـْم}ن الظـن ُ�طلـق علـى القطـع إلكن �المقابل �قول لك من �قـول: 
 .هذا �كفي فیه غلبة الظن؟ ال، هذه عقیدة ال ُبد فیها من القطع والجزم ]٤٦[البقرة:

فهــذه التقســیمات االصــطالحیة ُقِســمت للتیســیر علــى طالــب العلــم؛ لفهــم وتصــور مــا ُیــراد تعلمــه؛ 
ولذلك �قولون: ما عنه الذ�ر الحكمي إما أال �حتمل النقـیض وهـو: العلـم، أو �حتمـل النقـیض فـإن 

 كان راجًحا فهو: الظن، و�ن �ان مرجوًحا فهو: الوهم، و�ن �ان مساو��ا فهو: الشك.
 ........طالب:

مرادف للعلم؛ ألن العلم نتیجته القطع مائة �المائة، لكن الفرق بـین العلـم والیقـین فـي اصـطالحهم: 
أن الیقین ثبت �أدلٍة قطعیة �قینیة علمیة، والعلـم ثبـت �أدلـٍة مجـزوم بهـا نظر�ـة، هـذه علمیـة، وهـذه 

 نظر�ة.
 طالب:.......
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 ؟ماذا
 طالب:.......

العلم في تقسیمهم ما ال �حتمـل النقـیض، �ـأتي مـن �قـول:  ،مل النقیضالعلم في �المهم ما ال �حت
وعلیهــا  ،ولهــا أمثلــة ،هــذه تقســیمات متكلمــین، وتقســیمات أصــولیین، لكــن �حتاجونهــا فــي تطبیقــاتهم

عندنا من العلم ما ال ُ�غني من الحق فأدلة، لكن مع ذلك ال نلزمها لزوًما حتًما ال نحید عنها، و�ال 
الظَّـنَّ «ا ال ُ�غني من الحق شـیًئا، والظـن أكـذب الحـدیث جـاء فـي الحـدیث الصـحیح شیًئا، الظن م
 جاء فیه ما یرتقي إلى الیقین �ما في اآل�ة. -ي هو الظنالذ–وجاء فیه  ،»َأْكَذُب اْلَحِدیثِ 

ي �أخـذ هـذه علـى أنهـا أغلبیـة و�نـدرج ًئا، والـذفالذي ُینـاقش المسـائل �طر�قـة الـنقض یـنقض �ـم شـی
 {الَِّذیَن َ�ُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقـوا َر�ِِّهـْم}و�ال تمشـي صوص شرعیة، وتندرج تحت أقوال أهل العلم فیها ن

لــو قــال لــك واحــد مجــزوم لــه �أنــه حجــة �یــف �ظنــون أنهــم مالقــوا ر�هــم؟ أول مــا یــرد  ]٤٦[البقــرة:
ئـل: إن �عـض الظـن لـیس لـو قـال لـك قا . ]١٢[الحجـرات: {ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثـٌم}علیه على نفسه 

 ماذا تقول؟  ،�إثم
البعض الثاني لیس �إثم، لكن فیه المعارضة والمعاندة للـنص اإللهـي، �قـول لـك  ،هو �الم صحیح

 ،وأنـت تقـول: إن �عـض الظـن لـیس �ـإثم ]١٢[الحجـرات: {ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثـٌم}: -جلَّ وعـال–هللا 
 ما معنى هذا؟!

وهذا لیس �إثم، لكن ما ینبغـي أن ُ�قـال فـي  ،ن البعض الثاني هذا إثمولكنك لو نظرت إلى أن الظ
 .-جلَّ وعال -مقابلة �الم هللا
 طالب:........

ــوه فــي أقســام المعلــوم فیمــا ینقســم إلیــه المعلــوم، وهــم �قولــون عنــه: الــذ�ر  ،نعــم االصــطالحي خصُّ
 الُحكمي.

 طالب:.......
 تعني أغلبه.�عض ما  ]١٢[الحجرات: {ِإنَّ َ�ْعَض}�عضه 

 طالب:.......
كلها من أجل أن ُیتعامل مع النصوص على ضوء مـا تـدل علیـه هـذه التقسـیمات؛ ألن الظـن جـاء 
في نصوص �ثیرة على سبیل المدح، وجاء على سبیل الذم، ووصـل إلـى درجـة الیقـین، ونـزل إلـى 

؟ مـا تسـتطیع أن اواحـدً  اأكذب الحدیث، فهذه المسافة �یف تتعامل مع النصوص وأنت ُتعطیـه حـد� 
نسبي �النسـبة إلـى األقسـام األخـرى، و�ال التقسیم الغلبي و األتتعامل مع النصوص إال أنهم ُ�عطون 

ــوا َر�ِِّهــْم}: -جــلَّ وعــال–فاألصــل �مــا قــال هللا  ــوَن َأنَُّهــْم ُمالُق ــِذیَن َ�ُظنُّ وفیــه قــول  ]٤٦[البقــرة: {الَّ
 .»ِدیثِ َأْكَذُب اْلحَ «: -علیه الصالة والسالم–النبي 

 ".]١٥٤[آل عمران:{َ�ُظنُّوَن ِ�اهللَِّ َغْیَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِلیَِّة}  "قول هللا تعالى:
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 ؟]١٥٤[آل عمران:{َظنَّ اْلَجاِهِلیَِّة} یندرج تحت أي األقسام  ]١٥٤[آل عمران:{َظنَّ اْلَجاِهِلیَِّة} 
 طالب:........

 وال وهم.
 طالب:........
ظـن الســوء  ]١٥٤[آل عمــران:{َظــنَّ اْلَجاِهِلیَّـِة} هنــا إسـاءة الظـن  ..هنــا فـي مقابـلهنـا الظـن �ـاهلل 

ــِة} كمــا فــي اآل�ــة الالحقــة  هــو ظــن الســوء، وفــي مقابلــه إحســان  ]١٥٤[آل عمــران:{َظــنَّ اْلَجاِهِلیَّ
ال �مـوت إال وهـو ُ�حسـن الظـن �ـاهلل، هـذا فـي أفـالمطلوب مـن �ـل مسـلم  ،-جلَّ وعـال–الظن �اهلل 

 ابل هذا.مق
 طالب:........

و�صـفونه �مـا لـیس فیـه، فیكـون جهلهـم  ،ال �عرفـون  -جـلَّ وعـال–�عني مـا �كفـي أنـه ال �عـرف هللا 
ـب؛ ألنـه لـو قـال لـك: مـا رأ�ـك  ،هذا أو ظنهم الذي أداه إلیه جهلهم �ما قیل: من �اب الجهل المر�َّ

ا �ــاهلل ال یلیــق �ــه �مــا هــو بــدى ظن�ــُ�ســموه: البســیط، لكــن إذا أمــا ظنــك �ــاهلل؟ قــال: مــا أدري، هــذا 
رجـع عبـد هللا  ،فـي غـزوة ُأحـد -وهـذا �ـالم المنـافقین–�قولـون  ]١٥٤[آل عمـران:{َظنَّ اْلَجاِهِلیَِّة} 

 {ُقِتـــل مـــن ُقِتـــل  -�عنـــي ِمـــن المســـلمین-ومـــن �قـــي أصـــابهم مـــا أصـــابهم  ،بـــن ُأبـــي بثلـــث الجـــیش
هذا الباب والذي یلیه من أعقد األبـواب، ف ]١٥٤[آل عمران: ٍء}َ�ُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اَألْمِر ِمْن َشيْ 
 ومتصٌف �ه فئام من المسلمین. 

ــر و�بحــث المســائل تجــد �المــه ماشــیً  �الحــدیث عــن  ا�عــض النــاس فــي الكــالم النظــري حینمــا ُینظِّ
ا�ة ، لكن لو �انـت اإلصـاالیقین إذا تحدث عن الیقین في موضع ُ�صبِّر فیه الُمصابین تجده ُمبدعً 

  �ه أو �عز�ٍز علیه أو قر�به تضاءل هذا الیقین.
ممـن یهمـه ُ�حسـن الظـن �ـاهلل، وتجـده ُ�صـبِّر النـاس  اوالظن �اهلل حینمـا ال �كـون قر�ًبـا منـه أو قر�ًبـ
 .-رحمه هللا-وُ�وجههم، لكن �ما سیأتي في �الم ابن القیم 

  هؤالء في غزو ُأحد...
 طالب:.......

لكــن لمــا تأتیــه المصــیبة ینســى هــذا الیقــین، و�ــم مــن واحــد مــن خیــار  هــو فــي األصــل عنــده �قــین،
 الناس، وال عابد، وال عنده شيء من العلم أو شيء من هذا إذا ُأصیب �مصیبة ما تحملها.

 طالب:......
ــر مــن خیــار النــاس، ومــن الُعبـــاد،  -رحمــة هللا علیــه–عنــدنا طالــب تــوفي  طالــب علـــم ُمعلِّــم، وخیِّ
الج وُشـفي، قـالوا لـه: عالجـك سـهل وُشـفي، ُأصـیب ثانیـة فعـوِلج فُشـفي، فقـال ُأصیب �السرطان تع

له األطباء: إن ُأصبت ثالثة فال عالج لك، لما ُأصیب الثالثة �قول: �هللا ما أدري ما الذي دهـاني 
  شق ثو�ه، �قول: وصرخ، �قول: �هللا ال أعلم ما الذي دهاني!
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لـــه ممـــا وراءه مهمـــا  ء، و�عـــرف أن مـــا أمامـــه خیـــًراي الرخـــامعـــروٌف أن الـــذي یتعـــرف علـــى هللا فـــ
ُأصیب، لكـن الُمخلِّـط مثـل حالنـا اآلن، الُمخلَّـط عنـده طلـب علـم، وعنـده نـوع عبـادة، وعنـده شـيء، 

قــد تخونــه فــي وقــت  الكــن عنــده أشــیاء تخونــه فــي وقــت الشــدة، عنــده أعمــال ال �حســب لهــا حســا�ً 
، لكــن مــع ذلــك ال عنــه أي شــخص ُیثنــي علیــه خیــرً �عنــي لــو ُســئ ،الشــدة، هــذا نحســبه �هللا حســیبه

المصــائب وقعهــا علــى القلــوب شــدید، وتتفــاوت هــذه المصــائب، و�تفــاوت أثرهــا، و�نســى اإلنســان 
، لكـن هـذا بیـان واقـع، وسـیأتي اولـیس هـذا تبر�ـرً  ،إحسان الظن �اهلل في هذه المواضع؛ ألنها تغلبـه

: -علیـــه الصـــالة والســـالم–تـــي قـــال لهـــا النبـــي فـــي �ـــالم ابـــن القـــیم أن أكثـــر النـــاس علـــى هـــذا، ال
. مـن هـول المصـیبة، لكـن لمـا انجلـى عنهـا فإنـك لـم تصـب �مصـیبتيقالـت: » اصبري واحتسـبي«

  جاءت إلى الرسول واعتذرت، والصبر عند الصدمة األولى. ،هذا
ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِ�اْلَقوْ لكن  ،و�لكم لو فتشتم مر علیكم أشیاء نسـأل  ]٢٧[إبراهیم: ِل الثَّاِبِت}{ُیَثبُِّت للااَّ

 هللا أن �جعلنا منهم.
 طالب:.........

ي أمامك مخلًصا لر�ك، و�كون ما أمامك أحب إلیـك ممـا وراءك، ثـم �سـتوي عنـدك، ال الطر�ق الذ
یز�ــد البســطامي لمــا مــات ولــده  يســلیمان الــداراني أو أبــ يأب�ــ نقــول: تصــل المســألة إلــى حــد أظــن

وهو �ضحك، من أجل ماذا؟ ما �صیر في قلبه شـيء مـن االعتـراض علـى ضحك، الناس ُ�عزونه 
األســوة  ،القــدر، ال �كــون فــي قلبــه شــيء مــن االعتــراض علــى القــدر، لكــن هــل هــذا شــأنهم؟ القــدوة

ب َوَال َنُقـوُل ِإالَّ َمـا َیْرَضـى ،َواْلَعْیَن َتْدَمعُ  ،اْلَقْلَب َ�ْحَزنُ « ،-علیه الصالة والسالم–�كى   جـلَّ  -الـرَّ
 .»-وعال

هو المقتدي الحقیقي، لكن هذا �قول: أنا مـا أقـدر أ�كـي ففمن استطاع أن ُیوفِّق بین هذه المضایق 
وأنـــا مـــا عنـــدي أدنـــى اعتـــراض علـــى القـــدر، �قـــول: مـــا أقـــدر؛ ولـــذلك ضـــحك، هـــذه مـــن المضـــایق 

 العضال التي ینبغي لطالب العلم أن یتأملها بدقة، وأن �عمل ِلما ُیثبتها.
ــ ة، عنــدنا ضــیاع أوقــات بــدون فائــدة، هــذه تخوننــا فــي أوقــات الشــدة، علــى اإلنســان أن عنــدنا غفل

ن الظن بر�ه، وال �ظن �ه ظـن السـوء، وال �قـول: لـو حصـل شـيء لـیس لنـا مـن األمـر شـيء،  ُ�حسِّ
 المكتوب علیك سیصیر. ،اخرج أوأو هل لنا من األمر شيء، لو قعدنا ما ُقتلنا هاهنا، اقعد 

جـــلَّ –ُتهمـــل األســـباب، علیـــك أن تبـــذل األســـباب، وتعـــرف أن الُمســـبب هـــو هللا ولـــیس معنـــاه أنـــك 
 أنه هو الُمسبب، ما تنفعك األسباب إذا ما نفعك هللا بها. -وعال

{ِ �عنـي لمـا ُقِتـل مـن  ]١٥٤[آل عمران: {َ�ُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُ�لَُّه هللَِّ
المسلمین في ُأحد قال المنافقون: رجعنا وسلمنا، وما جاءنا شيء، وهؤالء انتهـوا خـالص، ُقتل من 

 ولن تقوم لهم قائمة، هكذا صرَّح �عضهم.  ،�ظنون أن الدائرة لهم على المسلمین
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{ِ ــُه هللَِّ األمــر ســواٌء بنصــر المســلمین �مــا فــي بــدر أو �إدالــة  ]١٥٤[آل عمــران: {ُقــْل ِإنَّ اَألْمــَر ُ�لَّ
 لكفار �ما في ُأحد �له هلل، فعلینا أن نرضى وُنسلِّم وال نعترض.ا
ــْوِء} وقولــه: " ــاهللَِّ َظــنَّ السَّ یَن ِ� ــانِّ الكــالم یرجــع إلــى المنــافقین والمنافقــات، " ]٦[ســورة الفــتح:{الظَّ

 والمشر�ین والمشر�ات.
ـْوءِ  ـْوِء َعَلـْیِهْم َداِئــَرُة السَّ یَن ِ�ـاهللَِّ َظـنَّ السَّ ي حصـل فـي حــروب اآلن الـذ ]٦[سـورة الفـتح:} {الظَّـانِّ

ا مـــع أســـباب ضـــعیفة، لمـــاذا؟ جهـــة إحســـان الظـــن، و�ـــذل مـــا  المســـلمین فـــي انتصـــارات �بیـــرة جـــد�
و�حسـان الظــن �ــاهلل قبـل �ــل شــيء،  -جــلَّ وعــال–ُ�سـتطاع مــن األســباب، إضـافًة إلــى التعلــق �ـاهلل 

 والتعلق �ه، و�ذل األسباب الشرعیة.
خـرى التـي فیهـا هـزائم علـى المسـلمین، وفیهـا �ـوارث وحـروب شـبه إ�ـادة علـى لكن في المـواطن األ

مــر العصــور �مــا �حصــل فــي أ�امنــا هــذه، هــل ُنحســن الظــن فــي مثــل هــذه الصــور أو ال؟ ُنحســن 
 ونقول: الحكمة اإللهیة ظاهرة. -جلَّ وعال–الظن �اهلل 

الكفـار؟ خیـر ُأمـة ُأخِرجـت للنـاس قد �قول القائل �ما قیل قبل: لو �انوا على حق مـا ُنِصـر علـیهم 
ُ�سلَّط علیهم �فار؟! نعم ُ�سلَّط علیهم، والحكمة اإللهیة ظاهرة، قد ال تظهر في الوقـت نفسـه، لكـن 

 .]٤٠[النساء: {ِإنَّ للااََّ ال َ�ْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة}نجزم �أن هناك حكمة إلهیة، وأن هللا ال �ظلم أحًدا 
ــع وننتصــر إلخواننــا  قبــل عشــر�ن ســنة فــي حــروب فــي �عــض جهــات المســلمین، ونحــن نتــألم ونتوجَّ
رنا أو خـذلنا وهـذا حاصـل، �یـف تبینـت الحكمـة اإللهیـة مـن هـذه الحـروب؟  ،�ما نستطیع، وقد قصَّ

عاة  هذا البلد الـذي حصـل فیـه الحـرب وُسـلِّط فیـه الكفـار علـى المسـلمین لتمحیصـهم، واحـد مـن الـدُّ
عاة صــافین ُنصــلي �ــانوا یتفرجــون علینــا، مــا �عرفــون مــا  �قــول: ذهبــت إلــیهم مــع مجموعــة مــن الــدُّ

 وضع النساء. -هللا المستعان–�م یتغامزون و�ضحكون، والحر  ،الصالة
لحیة طو�لة وُ�كرر ال إلـه إال هللا، ال إلـه إال هللا، ال  ا�بیرً  اومما ذ�ر هذا الداعیة �قول: رأیت شیخً 

وعنـــده مصـــحف جـــوامعي القطعـــة �بیـــرة، إذا �ـــاع ســـمكة شـــد ورقـــة ولفهـــا  اإلـــه إال هللا، یبیـــع ســـمكً 
ي �قـول: ال إلـه إال هللا، لكـن بدون...الـذ ء؟ عنـدهموأعطاها للز�ون، مـاذا عنـدهم مـن اإلسـالم هـؤال
  ال إله إال هللا هذا الشایب ما ندري عن الباقي.

 ما النتیجة؟ 
فـي البلـد، لكـن  اُسلِّط علـیهم الكفـار، وقتلـوا مـن قتلـوا، وأفسـدوا فـي أعـراض المسـلمین، وعـاثوا فسـادً 

ألمـــر �ـــالمعروف والنهـــي عـــن اآلن اذهـــب انظـــر الحجـــاب، وانظـــر الرجـــوع إلـــى الـــدین، وانظـــر ا
عاة، تغیَّ  مـا هـي �حكمـة؟ حكمـة إلهیـة  أم، حكمـة اجذر��  ارت األمور تغیرً المنكر، وانظر الدعوة والدُّ

قــد �كــون مردودهــا غیــر �ــالغ، �خــالف  ا�الًغــ الیــردهم؛ ألن القــوارض الصــغیرة التــي مــا تــؤثر تــأثیرً 
 القوارض الكبیرة التي تؤثر أثًرا �الًغا في الناس.
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خشــیة أن �فجــر بهــا الكفــار، �صــیر األمــر إلــى  ؛أهــل حلــب فــي قتــل بنــاتهم يالعــام الماضــي �ســتفت
هــذا الحــد، لكــن العاقبــة للتقــوى وللمتقــین، و�ن شــاء هللا تكــون الدولــة لإلســالم والمســلمین، و�رجــع 

 ر أذلة �ما حصل لهم في القرون الماضیة.االكف
صـــل فـــي األنـــدلس ومـــا صـــار فیهـــا، لكـــن �ـــل هـــذا اقـــرأ الحـــروب الصـــلیبیة ونتائجهـــا، واقـــرأ مـــا ح

قــوا �غیــر هللا، بــل تنــافس ألن المســلمین حــادوا عــن الجــادة، وتعلَّ  ؛-جــلَّ وعــال–تمحــیص مــن هللا 
 المسلمون إلرضاء الكفار على حساب إخوانهم.

ا جمـیًال  ،هللا یلطـف بنـا، فمثل هؤالء ال �حتاجون إلى قارعة؟ لكـن نسـأل هللا اللطـف قبـل و�ردنـا رد�
هــذا �لــه، مــا أحــد یتمنــى أنــه تأتیــه قارعــة، لكــن هــذه ُســنن إلهیــة ال تتغیــر، وال تتبــدل، وال تتحــول، 

 فعلینا أن ننتبه ألنفسنا.
ْوِء}  �ظنون �اهلل ظن السوء، لكن علیهم الدائرة، �عني لـو ُأدیلـوا  ]٦[سورة الفتح:{َعَلْیِهْم َداِئَرُة السَّ

أن یرجـــع المســـلمون إلـــى دیـــنهم، فالـــدائرة علـــى المشـــر�ین  فـــي هـــذه المـــرة لحكمـــٍة إلهیـــة مـــن أجـــل
 والمشر�ات، وأ�ًضا المنافقین والمنافقات.

َ َینُصْرُكْم}تبقى الدولة والقوة للمسلمین، والشرط   بهذا الشرط. ]٧[محمد: {ِإْن َتنُصُروا للااَّ
 ل عمران.آآ�ة  "اآل�ة األولى في -رحمه هللا– ابن القیم "�قول

ـر هــذا " فهـؤالء المنــافقون  ]١٥٤[آل عمــران:{َ�ُظنُّـوَن ِ�ــاهللَِّ َغْیــَر اْلَحـقِّ َظــنَّ اْلَجاِهِلیَّــِة}  "الظــنُفسِّ
 �ظنون �اهلل غیر الحق.

 �عني: �ظن الجاهلیة، مثل ظن أهل الجاهلیة. ]١٥٤[آل عمران:{َظنَّ اْلَجاِهِلیَِّة} 
ــیم "قــال ــن الق ــى فــي اب ــة األول ــه ســب :اآل� ــر هــذا الظــن �أن حانه ال ینصــر رســوله، وأن أمــره ُفسِّ

ر �إنكار الحكمـة ر �ظنهم أن ما أصابهم لم �كن �قدر هللا وحكمته، فُفسِّ ـر و  ،سیضمحل، وُفسِّ ُفسِّ
وتعلیــل، والبــن القــیم �تــاب مــن أنفــع مــا ُ�ِتــب فــي هــذا البــاب  عنــدنا: قــدر، وحكمــة،" إنكــار القــدر�

والتعلیــل) هــذا مــن أفضــل مــا ُ�ِتــب فــي  اســمه (شــفاء العلیــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة
 القضاء والقدر وما یتعلق بهم. 

ر هذا الظن �أنه سبحانه ال ینصر رسوله، وأن أمره سیضمحل" �عني و�نتهي خـالص انتهـى " ُفسِّ
�فـار عنـدهم قـواٍت مـا لنـا بهـا طاقـة،  ،شيء من اإلسالم انتهى، مثل ما �قول �عض الناس هما فی

ونســعى إلرضــائهم �مــا ُیر�ــدون أو �قضــون علینــا،  ،ُنجــاملهم وُنتــا�عهم أن مــا�عنــي معنــاه انتهینــا، إ
نعـــم قـــد �طـــول  ]١٢٨[األعـــراف: {َواْلَعاِقَبـــُة ِلْلُمتَِّقـــیَن}نقـــول: ال، ال ُ�مكـــن؛ ألن النصـــر لإلســـالم 

 لُبعد المسافة التي خلَّفوها وراء ظهورهم من الدین، وقد �قصر.  ؛التمحیص
ــر �ظــنهم أن مــا " ــر �إنكــار الحكمــةوُفسِّ ــر �و  ،أصــابهم لــم �كــن �قــدر هللا وحكمتــه، فُفسِّ إنكــار ُفسِّ

ـر هـذا الظـن �أنـه سـبحانه ال ینصـر رسـوله :-رحمـه هللا–�قـول ". القدر وتشـبثوا �مـا حصـل " "ُفسِّ
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یوم ُأحد؛ ألنه حصل أن ُقِتل من المسلمین من ُقتل، فظنوا أنه لن تقوم لـه قائمـة، وال ألتباعـه، وال 
 لدینه.

ر �ظـنهم أن مـا أصـابهم لـم �كـن �قـدر هللا وحكمتـه ،وأن أمره سیضمحل" عفـو  إنمـا حصـل" وُفسِّ
 هكذا من غیر حكمة، وال تقدیر، وال تعلیل، وال قدر.

وأن األمـر ُأُنـف، �مـا جـاء فـي  ،وُ�شار�هم في هذا ُغالة القدر�ة الـذین ال �عترفـون �التقـدیر اإللهـي
 حدیث ابن عمر.    في صحیح مسلم من ،الحدیث الصحیح

ر �إنكار الحكمة"  ،هـو خـالق الخلـق -جـلَّ وعـال–�من �قـول: هللا  "لم �كن �قدر هللا وحكمته، فُفسِّ
م مـن عصــاه عمــره �لــه، لكــن هــل الحكمــة تقتضــي  ب مــن أطاعــه مخلًصــا لــه، وأن ُیــنعِّ ولـه أن ُ�عــذِّ

وهــو الحكـیم العلــیم، والــذي  هـذا؟ ال أحــد �قــول: لـیس لــه ذلــك؛ ألنهـم خلقــه، لكــن ال �فعلـه لحكمتــه،
جعلهــــم �قولــــون مثــــل هــــذه المقــــاالت عــــدم إ�مــــانهم �أســــمائه وصــــفاته ومقتضــــیاته، هــــذه األســــماء 

ِ اَألْســَماُء اْلُحْســَنى َفــاْدُعوُه ِبَهــا}والصــفات  ال ُبــد أن نعــرف هــذه األســماء،  ]١٨٠[األعــراف: {َوهللَِّ
 وهذه الصفات، ونعرف مقتضاها، ونعمل �ه.

نفــع األمـور التـي تز�ــد فـي إ�مـان العبــد و�قینـه وطمأنینتـه: العنا�ــة �األسـماء والصــفات، ولـذلك مـن أ
 بهذه األسماء.   -جلَّ وعال–وما تقتضیه هذه األسماء والصفات، ودعاؤه 

ــر �إنكــار الحكمــة" هكــذا حصــل مــن غیــر تقــدیر مفاجئــة، العــالم �لــه حصــل  "�نكــار القــدر، و فُفسِّ
 صدفة عندهم.
النكیـــر علـــى مـــن ُ�طلـــق هـــذه الكلمـــة علـــى مـــن التقیـــا مـــن غیـــر میعـــاد، إذا قیـــل:  دو�عضـــهم ُ�شـــدِّ 

شـيء  هشـيء اسـمه صـدفة، مـا فیـ هما فی ،حضرت في هذا المكان فوجدت فالًنا صدفة، �قول: ال
ر، لكـن أنـت خطّ  هما فی -جلَّ وعال–إال ُمقدَّر، هذا �النسبة هلل  طـت، أنـت داري أنـه شـيء إال ُمقـدَّ

 �صیر هذا؟ صدفة.ماذا ري أنك ستأتي، سیأتي، وهو دا
فیخلطون بـین مـا تعلـق �الخـالق الـذي ال تخفـى علیـه خافیـة، وال �حصـل شـيء �غیـر مـراده وقـدره، 

   و�ین المخلوق الذي �غیب عنه ما وراء الجدران.    
 ".و�نكار أن ُیتم أمر رسوله، وأن ُ�ظهره على الدین �له ،و�نكار القدر"

 طالب:.......
ر.  ال ال،  الحكمة شيء والقدر شيء، الحكمة من هذا المقدَّر من وجود هذا الُمقدَّ

یَن ِ�ـاهللَِّ َظـنَّ  "وهذا هو ظن السـوء الـذي ظنـه المنـافقون والمشـر�ون فـي سـورة (الفـتح)" {الظَّـانِّ
ْوِء}   .]٦[سورة الفتح:السَّ

ــْوِء}  ــتح:{السَّ ــراء البصــرة، ومعهــم جمــعٌ  ]٦[ســورة الف ــالفتح قــراءة ُق مــن القــراء، و�عضــهم �قرأهــا  �
ــوء) ولكــن قــالوا ال إشــكال فیــه، متــواتر، ومــن حیــث  : إنــه �ــالفتح مــن حیــث القــراءة ســبع�الضــم (السُّ

وء) و�ن �انت تلك أ�ًضا سبعیة.   المعنى اللغوي أولى من (السُّ
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ـ الذي ظنه المنافقون والمشر�ون في سورة (الفتح)"  وء؛ ألنـه ظـن غیـرو�نما �ـان هـذا ظـن السَّ
{َوَمـا َخَلْقـُت اْلِجـنَّ الـذي أمـر ونهـى، وخلـق العبـاد لعبادتـه  -جـلَّ وعـال–هللا  "ما یلیق �ه سـبحانه
فـرق بـین أن  هخلقهم لهذه الحكمة، ثم �عد ذلك تقـول: مـا فیـ ]٥٦[الذار�ات: َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن}

ـ م العاصـي، هـل هـذه حكمتـه؟ هـذا ظـن السَّ ب المطیع، وُ�ـنعِّ ـوء �ـاهلل ُ�عذِّ جـلَّ -وء �ـه، هـذا ظـن السَّ
 .-وعال

ـوء؛ ألنـه ظـن غیـر مـا یلیـق �ـه سـبحانه""ولذا �قول:  جـلَّ –ال یلیـق �ـاهلل  و�نما �ان هذا ظن السَّ
ب من أطاعه عشرات السنین ولم �عصه طیلـ -وعال هـذا الوقـت أو هـذه  ةو�حكمته، وعدله أن ُ�عذِّ

 مته تأبى هذا.المدة �عكس الذي فعل خالف ذلك وُ�نعَّم، حك
ن هذا تعبَّد سـبعین سـنة، والثـاني عصـى أو فعـل الكبـائر والجـرائم طیلـة هـذه المـدة إقد �قول قائل: 

ُ : -جـــلَّ وعـــال–الســـبعین ســـنة، هـــذا العاصـــي تـــاب وحُســـنت تو�تـــه، فـــي قولـــه  ُل للااَّ ـــدِّ ـــَك ُیَب {َفُأْوَلِئ
َئاِتِهْم َحَسـَناٍت} احـدة؟ �معنـى أن حسـنات المطیـع مضـاعفة هـل منزلـة االثنـین و  ]٧٠[الفرقـان: َسیِّ

الحســـنة �عشـــرة أمثالهـــا، وســـیئات العاصـــي التـــي انقلبـــت حســـنات غیـــر ُمضـــاعفة، هـــل نقـــول: إن 
الحكمة اإللهیة تقتضي هذا؟ البدل له ُحكم الُمبدل عند أهل العلـم، والحسـنات المبدلـة ُحكمهـا حكـم 

 أهل العلم. أصلها التي هي السیئات فال تتضاعف، هذا قول معروف عند
مــا �منــع مــن مضــاعفاتها إلــى عشــر حســنات  هیــرى أنــه مــا فیــ -رحمــة هللا علیــه–شــیخ اإلســالم 

 وتصیر منزلتهما واحدة؛ ألن فضل هللا واسع.
ـنَّة، إذا  نحن ما ندخل في هذا، لكن المسألة على ضوء القواعـد العلمیـة، ومـا جـاء فـي الكتـاب والسُّ

 نظرنا على الحكمة اإللهیة....
 :.........طالب

على �ل حال هذا محل الخالف في هذه المسألة، فمقتضى أن العـدد واحـد أن الدرجـة واحـدة، هـم 
ینظــرون فــي دقــائق األمــور، ینظــرون فــي اإلجمــال هــذا ســبعین ســنة حســنات ُمضــاعفة، وهــذا مــا 

  ال؟أم سیئات غیر ُمضاعفة، السیئات ال ُتضاعف، صح 
ي القواعــد علــى ظواهرهــا �قــول: الحســنة هــذه ُمبدلــة مــن انقلبــت حســنات هــذه الســیئات الــذي ُ�جــر 

للفــرق بــین  اُمناســبً  اوواضــحً  اســیئة، والبــدل لــه ُحكــم الُمبــدل، وهــذه ال ُتضــاعف، فیبقــى الفــرق �بیــرً 
جـــلَّ –، �هللا اعلمی�ـــ اعملهمـــا فـــي الـــدنیا، والتـــدقیق فـــي مثـــل هـــذه األمـــور هـــي التـــي ُتعـــرض عرًضـــ

  �ما ترون. یتولى السرائر، والمسألة -وعال
 طالب:........

ــنن عــن الحســن بــن  ــحبة ال �عــدلها شــيء، حتــى جــاء فــي الحــدیث فــي السُّ كــل شــيء لــه أثــره، الصُّ
قـالوا: منـا أو مـنهم �ـا رسـول هللا؟ قـال:  »آِخـِر الزََّمـاِن َأْجـُر َخْمِسـینَ  في ِلْلَعاِملِ أن «أحمد وغیـره: 
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ــحبة ال  ؟أنــه �فــوق أقــل الصــحا�ة شــأًناهــل ُ�ظــن بهــذا العامــل فــي آخــر الزمــان  »ِمــْنُكمْ « أجــر الصُّ
 �عدله شيء، وتكون الموازنة �غیر ذلك.       

وء؛ ألنه ظن غیر ما یلیق �ه سبحانه وما یلیق �حكمته وحمده ووعده  ،"و�نما �ان هذا ظن السَّ
فـي  ُیدیل الباطل على الحـق""طبِّق على ما ترى  "الصادق، فمن ظن أنه ُیدیل الباطل على الحق

كثیر من بلدان المسلمین التـي تعرضـت لهـذه الحـروب حصـل فیهـا نـوع إدالـة للباطـل علـى الحـق، 
 لكن ما السبب؟ 
 طالب:........

 دین هللا، لكن هل هي إدالة مستقرة دائمة؟ أبًدا. االبتعاد عن
قرة المنــافق الــذي ال یــؤمن �موعــود هللا، مثــل هــذا قــد �جــزم �أنهــا إدالــة مســت "�ضــمحل معهــا الحــق"

ـــده معرفـــة �مـــا جـــاء عـــن هللا، وعـــن رســـوله  ـــده إ�مـــان، وعن ـــذي عن علیـــه الصـــالة –دائمـــة، لكـــن ال
 ال ُ�مكن أن �قول هذا. -والسالم

 طالب:........
 �غلب وغلب، لكن لیس �أمٍر دائم مستقر.

عاة سـمعنا مـنهم أنـه �قـول:  "�ضمحل معها الحـق أو أنكـر أن �كـون مـا جـرى �قضـائه" �عـض الـدُّ
تل الداعیة فهو منتصر، وفي �الم الشیخ أمین الشنقیطي في (أضواء البیان) نـوع إشـارة حتى لو قُ 

 إلى مثل هذا.       
ره لحكمـٍة �ضمحل معها الحق، أو أنكر أن �كون ما جرى �قضائه وقـدره، أو أنكـر أن �كـون قـدَّ "

، أراد �ــذا �عنــي بــدون حكمــة هللا "بــل زعــم أن ذلــك لمشــیئٍة مجــردة ،�الغــٍة �ســتحق علیهــا الحمــد
 ولیس وراء ذلك حكمة. 

وأكثـر النـاس �ظنـون �ـاهلل ظـن  ]٢٧[ص: {َفَوْ�ٌل ِللَِّذیَن َ�َفُروا ِمَن النَّـاِر}فذلك ظن الذین �فروا "
العقـول  �عنـي لمـا تكـون المصـیبة بهـم أو �قر�ـٍب مـنهم لمـا تصـیر �غیـرهم "وء فیما �ختص بهمالسَّ 

ن لمــا تصــیر �قر�ــب �ــه أو �قر�ــٍب منــه ینســى هــذا �لــه، و�تصــورون مثــل هــذا الكــالم، لكــ تشــتغل،
و�غطى على عقلـه و�تصـرف تصـرفاٍت، شـایب مـن شـیبان المسـلمین ُأصـیب �مـرٍض مـا أراه �عنـي 

مـاذا �ـه؟ لكـن حصـل لـه؟  مـامـا سـمعت  -علیه السـالم–أكثر من غیره، لكنه جزع قلت له: أیوب 
 هللا �عفو عنا وعنه توفي. �بیًرا،، �هللا ما أرى �ه شیًئا ي بي ما تدري عنه أنتالذ

 ،قــد ُ�عــذر �جهــل ذاك؛ ألنــه جاهــل، هللا یتــواله ،ي إ�مانــه مــا هــو �قــوي مثــل هــذه المواقــف �عنــي الــذ
 مات.

 طالب:........
 من الذي �قول؟
 طالب:........
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 أنتظر قلیًال لما نكمل الباب. 
�ظنــون �ــه ظــن " ه �غیــرهموأكثــر النــاس �ظنــون �ــاهلل ظــن الســوء فیمــا �خــتص بهــم وفیمــا �فعلــ"

وء، وفرق بین أن منشأ الظن إذا �ان �ختص بهم، ومنشأ الظن إذا �ان �ختص �غیرهم.  السَّ
ــــدر  ــــذي ال ُ�ســــلِّم �قضــــاء هللا وق تجــــدهم زمــــالء، وشــــهاداتهم واحــــدة،  ،فیمــــا �خــــص نفســــه هاآلن ال

ذاك �الخامســة، علــى ومــؤهالتهم واحــدة، وهــذا تیســر لــه وظیفــة �المرتبــة الثامنــة، وهــذا �السادســة، و 
وأنــه مظلــوم، طیــب َمــن الــذي ظلمــك؟ إن �ــان �ســبب مخلــوق  ،حســب المراتــب، تجــد األقــل یتــذمر
م هــذا علیــك أو �خســك حقــك  ر هــو هللا فقــدَّ ال یتجــه إلیــه  -جــلَّ وعــال–هــذا یلقــى جــزاءه، لكــن الُمقــدِّ

تتظلم لـولي األمـر أن  لوم، هذا الذي �تبه هللا لك على یِد هذا الشخص وهو آثٌم في ذلك، ولك أن
ر لــك هــذا ال �عتر�ــه أدنــى ظــن �ــاهلل -جــلَّ وعــال–هــذا فعــل، لكــن قلبــك �النســبة هلل  جــلَّ  -الــذي قــدَّ

 .        -وعال
ال ُبد أن نتصـور  "وال �سلم من ذلك إال من عرف هللا وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده"

 هذه األمور؛ لنسلم مما ُذِكر. 
تـب إلـى هللا ولیسـتغفره مـن ظنـه بر�ـه ظـن السـوء، ولـو لناصح لنفسه بهذا، ولین اللبیب افلیعت"

اإلنســان قــد ال ُ�صــرِّح �مــا فــي نفســه، لكــن لــو  "فتشــت مــن فتشــت لرأیــت عنــده تعنًتــا علــى القــدر
م هــذا؟ ولمــاذا  افتشــت وجــدت تعنًتــ علــى القــدر، لمــاذا ُ�عطــى هــذا؟ ولمــاذا مــا أُعطــى أنــا؟ لمــاذا ُ�قــدَّ

 أتأخر أنا؟ 
م علیــه، لمــاذا؟ ألن  "ومالمــًة لــه، وأنــه �ــان ینبغــي أن �كــون �ــذا و�ــذا" ینبغــي أن أكــون أنــا ُأقــدَّ

 تقدیري أكثر من تقدیره، نسبتي أكثر من نسبته. 
ال ُبـد أن ُتفـتش نفسـك،  "وُمسـتكثر، وفـتش نفسـك فمسـتقلٌّ  ،وأنه �ان ینبغي أن �كـون �ـذا و�ـذا"

 هل عندك شيء من هذا؟ 
 �قول: هل أنت سالم؟"

 فــــإن تــــنج منهــــا تــــنج مــــن ذي عظیمــــةٍ 
 

 و�ال فــــــــــــــــــإني ال إخالــــــــــــــــــك ناجیــــــــــــــــــا 
 

إن نجوت مما ُذِكر في هذا الباب، ومما سیأتي في �اب القدر، تقـول: إنـك تنجـو مـن ذي عظیمـٍة 
 �عني ال أظنك ناجًیا. "و�ال فإني ال إخالك"

 فیه مسائل:�قول: "
 قد تقدم." األولى: تفسیر آ�ة آل عمران

 كذلك." تفسیر آ�ة الفتح الثانیة:"
فــي �المــه، و�المــه  -رحمــه هللا–ذ�رهــا ابــن القــیم " حصــرنالثالثــة: اإلخبــار �ــأن ذلــك أنــواٌع ال ت"

 طة من غزوة ُأحد.أطول من هذا في (زاد المعاد) في الحكم والفوائد المستنبَ 
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 .الرا�عة: أنه ال �سلم من ذلك إال من عرف األسماء والصفات وعرف نفسه""
 أعلم. �هللا

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد.


